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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Hubo Initia Hasselt
Nieuwe jeugdsecretaris:
Romain Vandersmissen (89575)
Hulshoekstraat 97, 3560 Lummen
GSM: 0470/50 11 55
E-mailadres: 1948romain@gmail.com of sec.jeugd@initiahasselt.be

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Hannibal Tessenderlo
Wout Daems (80678)
Marieke Wijckmans (83265)

1.2.2 Apolloon Kortrijk
Alin Lemei (88549)
Joachim Daenekindt (88623)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Remgeld
2.1.1 HK Waasmunster
Remgeld van €25 werd aangerekend voor het verschuiven van wedstrijd F063.

2.1.2 Elita Lebbeke
Remgeld van €25 werd aangerekend voor het verschuiven van wedstrijd G065.

2.1.3 DHC Overpelt
Remgeld van €25 werd aangerekend voor het verschuiven van wedstrijd E054.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 10-11/12/2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 17-18/12/2016
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Verslag vergadering PUC van 08.09.2016 in Lummen
Aanwezig: B. Danhieux, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset (vanaf 20h30), P. Moons, F. Soetaert
Uitgenodigden: T. Marique, D. Verhofstadt
1. Het woord van de Voorzitter
P. Moons opent de vergadering en bedankt opnieuw alle betrokkenen voor het vertrouwen dat hem gegund werd
door hem te verkiezen tot nationaal voorzitter
Hij bedankt eveneens T. Marique en D. Verhofstadt die zijn uitnodiging aanvaard hebben om mee te werken
met het PUC alsook met de Technische Commissie.
2. Goedkeuring verslag vergadering 23.06.2016
- P. Moons herhaalt zijn wens dat de vergaderingen niet meer dan 1.30 uur in beslag zouden nemen.
- In verband met de aanpassingen die aan te brengen zijn aan de KBHB statuten en reglementen zal P. Garcia
zodra mogelijk een voorstel doorsturen aan F. Soetaert
- Leuven : Een vergadering voorzien op 23/9/2016
- In juli heeft P. Moons J.P. Feuillien, ondervoorzitter van de FFHB, alsook de voorzitter van de NHV, ontmoet
samen met F. Soetaert.
- Hij heeft ook een tamelijk constructieve BENE-League-vergadering bijgewoond op 31.08.2016 in Antwerpen.
Hij is zeer tevreden over de goede samenwerking tussen de verschillende partijen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Thesaurie
- De financiële toestand op 30.08.16 werd samen met de uitnodiging verzonden. Sindsdien werden er enkele
betalingen uitgevoerd en geldinkomsten werden eveneens geregistreerd (EHF/SMART en ticketsverkoop BELFRA). J.L. Dessart benadrukt dat het nodig zal zijn voor de LFH om, op korte termijn, de 11 000 € te
recupereren die aan de KBHB voorgeschoten werden en dat de LFH de KBHB niet zal kunnen financieren in de
toekomst.
- Naar aanleiding van de interventie van B. Danhieux betreffende de vraag van J. Vonckx om de facturen van de
BENELIGA voortaan te laten opmaken door de KBHB en niet meer via de VHV, verklaart P. Moons dat men eerst
100% zeker moet zijn dat deze verandering kosteloos zal zijn voor de KBHB. Een grondige analyse van de
huidige stand van zaken dient dus uitgevoerd te worden voor er daarover een beslissing genomen wordt.
- Het dossier ingebracht bij Lidl werd niet teruggehouden door de firma.
4. Toestand organisatie België – Frankrijk
- Alle praktische zaken zijn geregeld en al de nodige reservaties werden gedaan.
- De gewezen internationals (minimum 10 selecties) alsook de M18, de nationale damesploeg en de bestuurders
van de liga’s zullen uitgenodigd worden met toegang tot een zaal waar hen een consumptie zal aangeboden
worden voor de wedstrijd.
- De lijst van de genodigden op het VIP diner wordt aangekaart en zal zich beperken tot het strikte minimum
(gewezen nationale voorzitters, BOIC, ADEPS, BLOSO, ministeries van Sport, sport-persoonlijkheden,
bestuurders KBHB, commerciële en institutionele partners,…).
- Op 08.09.2016 werden ongeveer 2000 plaatsen al in voorverkoop aangeschaft.
5. Analyse SWOT U.R.B.H. – SWOT analyse KBHB
- J.L. Dessart geeft uitleg over het door hem opgemaakt document.
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P. Moons is van mening dat dit een goede werkbasis is en dat men moet nadenken om voor de volgende
vergadering meerdere denkgroepen op te richten die belast zouden zijn met het verfijnen van deze analyse met
het oog op de organisatie van de Staten Generaal in 2018.
Met dit in gedachten voorziet de voorzitter een samenwerking met voorzitters van andere Belgische
sportfederaties, alsook het uitnodigen van Ijslandse en Deense vertegenwoordigers.
J.F. Hannosset vervoegt de vergadering.
6. Functioneren van de nationale selecties
- Een nieuwe Technische Commissie is opgericht onder het voorzitterschap van D. Verhofstadt, samen met
Thierry Marique, Ken De Nil, Jonathan Vandeberg, Jelle Vonckx en Guy Petitgirard.
Ze zal voor het eerst vergaderen op 26.09.2016 en zal de overeenkomsten met de T1 en T2 van de Red Wolves
moeten finaliseren. Evaluaties dienen uitgevoerd te worden op het einde van elk EK of WK campagne vooraleer
een verlenging van de lopende contracten voorzien wordt.
In verband met de voorstellen voorgelegd door L. Panis, J. Vandeberg en J. Vonckx wordt er beslist hen te
vragen een nieuw voorstel op te maken ter attentie van de Technische Commissie voor haar vergadering van
26.09.16 met een maximum budget van 10 000 € tot 31.12.16 (75% voor de heren en 25% voor de dames). De
beslissing genomen door de Technische Commissie zal bevestigd moeten worden door het PUC op de
vergadering van oktober.
Het principe van financiële tussenkomst van de spelers werd niet aanvaard.
J.L. Dessart drukt eveneens de wens uit dat het PUC niet vergeet dat het prioritair einddoel het Euro 2022 is en
moet blijven. Onze financiële steun moet dus op een coherente wijze blijven gebeuren.
- Volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 20 oktober, 24 november en 15 december 2016.
- Inzake de cel « Marketing/Communicatie » denkt P. Moons aan J. Strijckers om er het voorzitterschap van te
nemen. Het voorstel wordt goedgekeurd. Meerdere mensen zullen nodig zijn om die cel te vervolledigen. Elk
voorstel kan gericht worden naar de voorzitter.
Het streefdoel van deze cel is partners te vinden, de zalen te vullen en de communicatie te verbeteren (in de
brede zin van het concept).
7. Varia
- Naar aanleiding van de tussenkomst van B. Danhieux zal het principe van een licentiesysteem voor het
toetreden tot een bepaalde afdeling besproken worden op de eerstvolgende vergadering na de wedstrijd BelgiëFrankrijk. B. Danhieux zal dit dossier opvolgen rekening houdend met de eerder genomen standpunten door het
PUC.
- B. Danhieux meldt dat L. Panis benoemd werd tot SG van de VHV
- J.L. Dessart komt terug op het ontwerp van de elektronische wedstrijdbladen ; F. Soetaert antwoordt dat een
werkgroep dienaangaande opgericht werd bij de VHV
- Het nieuw KBHB logo zal voorgesteld worden ter gelegenheid van een persconferentie dat zal plaatsvinden op
20 oktober 2016 in de localen van het BOIC.
Volgende vergadering op 20.10.16
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5.2 Verslag SR-comite vergadering – 29.06.2016 – Antwerpen
Aanwezig: P. Hendrix, F. Mulleners, P. Denis, W. De Boeck, M. Adamczyk, G. Kerremans
Verontschuldigd: L. Uten, M. De Moor
Afwezig:
1. Verslag vorige vergadering (18.05.2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Tornooien / Eindronden
Het wordt moeilijker om onze jonge SR gemotiveerd te krijgen om op deze tornooien te komen
fluiten. Ligt dit aan de data van de tornooien? Prioriteiten: spelen, trainen, studeren, …
Albert Bastin is gestopt als begeleider van de Young Referees voor de LFH. Er is nog geen
opvolger bekend gemaakt door de LFH.
Tornooien
Aanvraag van Callant Tongeren voor jonge SR uit de verschillende projecten voor een
tornooi laatste weekend augustus 2016 (27/08 voorkeur)
o Wordt positief onthaald
o FM heeft meer info gekregen en budget overgemaakt aan Tongeren
o FM kan tot nu toe niemand vast krijgen voor meer info nadat Jorma Croughs omwille
van beroepsredenen heeft afgehaakt.
Nieuwe tornooien 2016-2017
- Philip vraagt data kwalificatie tornooien op aan VHV Linde Panis
- IRT Tornooien staan reeds gepland
o 01-02/10/2016, 11/11/2016, 07-08/01/2017, 17/04/2017, 01/05/2017
3. Online competitieboek
Vrijdag 25.03.2016 komt nieuwe website online waarop alle correcties zouden zijn doorgevoerd
- Competitieboek komt niet meer online zoals hij was, wel alles opgesplitst in meerdere PDF
bestanden maar deze moeten in de loop van het seizoen steeps up-to-date gehouden worden
- Overzicht van de Vlaamse en Waalse sporthallen ontbreekt
- Overzicht tornooikalender ontbreekt
- Correctie bedragen van het blokkemsysteem voor de kilometervergoeding dd. 01.06.2016
- Alle overzichten van de kalenders openen in een nieuw tabblad zonder header and footer
Meer en beter overzicht
- Terug een overzicht van de reeksen naast het overzicht van de kalender zoals het vroeger was
- Actief alfabetisch overzicht van de SR’s en waarnemers rechtstreeks uit de databank met de
mogelijkheid tot export naar Excel of PDF document
VHV SR comitee stelt vast dat de gevraagde info niet of zeer slecht terug te vinden is op de
nieuwe site. Komt hier nog verandering in tegen begin volgend seizoen ?
4. Nieuwe reglementen
Binnen de EHF is er op dit moment nog geen duidelijkheid ivm de toepassing van de door de IHF
opgelegde nieuwe reglementen. Vermoedelijk zal de EHF geen andere keus hebben dan deze
reglementen integraal toe te passen tijdens de Europese kampioenschappen, de CL en de diverse
Europese Cups. Van uit diverse landen komt de info dat zij de nieuwe regels integraal zullen
toepassen in hun hoogste reeks(en), maar in hun lagere reeksen bepaalde regels niet zullen
volgen. De Par.Sch.K. heeft desbetreffend een voorstel geformuleerd naar het UC. Op datum van
dit verslag is er nog geen definitieve beslissing op KBHB/VHV vlak.
Uiterlijk tegen 10 juli wordt duidelijkheid verwacht vanuit EHF en KBHB.
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5. SR-aangelegenheden
Philip zal mail sturen naar Bogaert-De Moor en Steffen Janssens voor duidelijkheid naar volgend
seizoen als SR.
Verdonck, Bogaert, Claes, Box, Gerits Ronny, Denis Thijs, Sam Theyssen, Jolien Haazen, Kim
Janssens, Wim Verschaeve hebben nog geen aanmeldingsformulier binnen gestuurd.
Voorstel tot nieuw B-koppel Melange-Bruyneel vanuit Regio OWL.
Goerlandt heeft laten weten dat hij stopt als SR.
6. Nieuwe indeling SR
Philip zal de nodige aanpassingen doen in de databank voor wat betreft de indeling van SR’s op
VHV en nationaal vlak.
7. Leveringsplicht
Ronny Gerits is aangesloten bij Bilzen. Deze club is nu zelfstandig en niet meer als satelietclub van
Tongeren. Zijn aanvraag om als SR te gelden voor de nieuwe club werd niet goedgekeurd rekening
houdend met de reglementen.
Ook de aanvraag van Van Loock werd omwille van deze reden afgewezen.
8. Varia
- Nationale bijscholingen op 27 augustus 2016 en 24 september 2016
- SR’s en WN’s kunnen geen aanduidingen krijgen indien geen bijscholing voor de
reglementswijzigingen gevolgd werd
- Alle verslagen van waarnemers dienen steeds zowel aan de SR’s als aan FM gestuurd te
worden en dit binnen de week na de wedstrijd.
- Regionale bijscholingen nog niet allemaal gekend, dringend doorgeven aan VHV SR Comitee
- Oost 9/9 , West 12/9, Regio Limb 04/09
- B-SR mogen hun looptest ook in Leuven afleggen (niv 7) laatste trainingsdag (25/8/16)
Volgende vergaderingen:
- woensdag 31 augustus 2016
- woensdag 19 oktober 2016
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5.3 Verslag SR-comité vergadering – 31.08.2016 – Antwerpen
Aanwezig: P. Hendrix, F. Mulleners, P. Denis, W. De Boeck, M. Adamczyk, G. Kerremans,
L. Uten, M. De Moor
Verontschuldigd:
Afwezig:
1. Verslag vorige vergadering (29.06.2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Tornooien / Eindronden
De teruglopende aanwezigheid van onze jonge scheidsrechters op de tornooien baart het Sch.K.
zorgen. Het Sch.K. stelt zich dan ook vragen als:
Wat moeten we doen om onze jonge SR’s gemotiveerd te houden?
Wat verwachten we van onze jonge SR’s ?
Wat verwachten wij van onze jonge SR’s ? Alleszins dat wanneer ze in het project starten,
dat ze dan ook steeds beschikbaar moeten zijn voor de tornooien
Kwalificatietornooi Sint-Truiden 03/09/2016 – J16
- Momenteel bevestiging van 5 scheidsrechters
- Waarnemers: Luc Uten en Raoul Cornelis
Kwalificatietornooi Sint-Truiden 11/09/2016 – J18
- Momenteel bevestiging van 4 koppels
- Waarnemers: Luc Uten en Guy Kerremans
Volgende tornooien:
- IRT Centrum Heist op den Berg 02/10/2016
- IRT OW Lokeren 11/11/2016
- KBC Tornooi Hasselt 07-08/01/2017 (examen)
- IRT LFH Malmedy 08/01/2017 (examen)
- Flanders Trophy Sint-Truiden 15-16/04/2016
- IRT Limburg Hasselt 17/04/2017
- IRT LFH Louvain-la-Neuve 01/05/2017
- Artevelde Cup Gent .../05/2017
- Eindronde JM14 ? 07-08/05/2017
- VHV Jeugdfinales ? 20-21/05/2017
3. Nieuwe website
- Competitieboek komt niet meer online zoals hij was, wel alles opgesplitst in meerdere PDF
bestanden maar deze moeten in de loop van het seizoen steeds up-to-date gehouden worden
- Overzicht van de Vlaamse en Waalse sporthallen ontbreekt
- Overzicht tornooikalender ontbreekt
- Correctie bedragen van het blokkemsysteem voor de kilometervergoeding dd. 01.06.2016 nog
te publiceren
- Alle overzichten van de kalenders openen in een nieuw tabblad zonder header and footer
Meer en beter overzicht
- Terug een overzicht van de reeksen naast het overzicht van de kalender zoals het vroeger was
- Actief alfabetisch overzicht van de SR’s en waarnemers rechtstreeks uit de databank met de
mogelijkheid tot export naar Excel of PDF document
- Mbt de Spelregels : vragencataloog en antwoorden ontbreken
- Herinnering H7 toch mailen naar comiteeleden
- Lijst comitees met leden uit vroeger competitieboek
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4. Nieuwe spelregels
- Iedereen heeft voorlopige versie van de nieuwe spelregels ontvangen
- Deze wordt momenteel nagekeken op spellingsfouten en vormgeving
- Op basis van onze documenten heeft Jan Van Eijgen een document gemaakt ‘Nieuwe regels
voor Dummies), waarvoor dank. Deze is op de site van Achilles Bocholt beschikbaar.
- Deze zal verstuurd worden naar andere clubs met toestemming van Jan
- Vooral gericht voor verspreiding binnen de club en op de website van de club
5. Aanvraag uitzondering dragen masker
Aanvraag van Achilles Bocholt voor verlenging van de uitzondering voor het speler met helm.
- Voor de gemengde competities (BNL en Nat. Kompetitie) is het Sch.K. niet bevoegd en wordt
geen positief advies voor een afwijking gegeven.
- De IHF/EHF staat echter aan de individuele federaties nog steeds toestaat om voor bepaalde
categorien afwijkingen in te voeren op de IHF-spelregels.
- Rekening houdend met de veiligheid van medespelers en tegenstanders enerzijds en het
gezondheidsrisico van de betrokkene anderzijds, geeft het VHV SR Comitee in deze zaak
volgend advies aan het uitvoerend comitee van de VHV:
Het materiaal en de uitvoering van de helm mag op geen enkel ogenblik en in geen
enkele situatie enig gevaar betekenen voor tegenspelers of medespelers
De betrokken speler mag het masker enkel dragen voor wedstrijden in VHV
competities (dus tot en met de reeks van Liga 1) en onder de bindende voorwaarde
dat de betrokken speler zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen
gezondheid en hiervoor op geen enkele wijze verhaal kan halen bij tegenstrever,
federatie, medespeler(s) of andere betrokkenen.
6. Varia
- Alle verslagen van waarnemers dienen steeds zowel aan de SR’s als aan FM gestuurd te
worden en dit binnen de week na de wedstrijd.
- FM herinnert er nogmaals alle waarnemers aan, dat de verslagen binnen de week na de
geobserveerde wedstrijd, als een excel-file, per e-mail verstuurd moeten worden aan hem en
aan de betrokken scheidsrechters en dit met volgende standaard benaming:
JJMMDD_SR1_SR2_Waarnemer. Dit is absoluut noodzakelijk om enerzijds de verwerking van
de resultaten te automatiseren en anderzijds om de scheidsrechters snel en efficient te
informeren over hun prestaties en hun verbeterings proces te versnellen.
- VHV SR Comitee wenst het koppel Schmack-Thomassen te feliciteren voor hun prestaties
tijdens het Europees Kampioenschap 2016 voor J18 in Bulgarije (prestaties die geleid hebben
tot hun nominatie voor het leiden van de finale)
Volgende vergaderingen:
- woensdag 19 oktober 2016
- woensdag 21 december 2016
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